LDDK pozīcija
Nacionālās trīspusējās padomes sēdei
2019.gada 6.februārī
Pamatojoties uz LDDK Padomes 2019. gada 5.februāra sēdē nolemto, LDDK sniedz šādus
priekšlikumus Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes lēmumam par darba kārtības
1.punktu “1. Par 2019. gada valsts budžeta jautājumiem:
1. Konceptuāli atbalstīt 2019.gada valsts budžeta sagatavošanu bez jaunām politikas
iniciatīvām, “deputātu kvotām”, ar budžeta deficītu iepriekš plānotajā līmenī, ņemot vērā
jaunākās makroekonomiskās prognozes. 2019.gada budžeta sagatavošanas periodā
nepieciešams:
1.1 Lai novērstu ekonomiskās izaugsmes riskus, nekavējoties sagatavot un pieņemt visus
atbildīgos lēmumus, lai nodrošinātu Moneyval rekomendāciju izpildi;
1.2 Analizējot ekonomiskās izaugsmes riskus, ņemt vērā ne tikai to nozaru rādītājus, kurās
ir samazinājums (piem., finanšu pakalpojumi), bet arī nozares, kurās ir vērojamas
pārkaršanas pazīmes (piem., būvniecība) un kam ir liela ietekme uz publisko
investīciju sadārdzinājumu;
1.3 Veicināt strukturālas izmaiņas tautsaimniecībā, īpaši veicinot augsti produktīvu
eksporta nozaru attīstību, pieņemot atbildīgus lēmumus darbaspēka pieejamībai un
konkurētspējai, nodrošinot izglītības kvalitāti un iedzīvotāju mobilitāti;
1.4 Nekavējoties izveidot augsta līmeņa darba grupu Ministru prezidenta vadībā valsts
obligātās veselības apdrošināšanas turpmākai attīstībai un veselības aprūpes
nozares strukturālo reformu īstenošanai, iesaistot veselības ministru, finanšu ministru
un labklājības ministru, kā arī LDDK un LBAS;
1.5 Atbalstot administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, nekavējoties izveidot augsta
līmeņa darba grupu pašvaldību finansēšanas modeļa reformai.
2. vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas periodā nepieciešams:
2.1 Ņemt vērā „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam" (Latvija 2030)
mērķus un sekmēt Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam ietvertā redzējuma
“ekonomiskais izrāviens” īstenošanu, kā arī atbalstīt "Nacionālo reformu programmu
stratēģijas "ES2020" (NRP) mērķu sasniegšanu;

2.2 visas valdības politisks lēmums virzībai uz bezdeficīta budžetu;
2.3 nodrošināt darbaspēka nodokļu konkurētspēju,
2.4 samazināt ēnu ekonomiku un iesaistīt pēc iespējas lielāku nodokļu maksātāju skaita
piedalīšanos veselības aprūpes un sociālās sistēmas uzturēšanā.
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